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1 Inledning 
Sociala omsorgsnämnden arbetar tillsammans för att personer med funktionsnedsättning kan leva ett 
gott liv i en välmående verksamhet. Nämnden har tillsammans med presidiet under 2020 identifierat 
målbilder för att staka ut de viktigaste områdena att lägga fokus på de kommande åren. För att kunna 
bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna krävs att nämnden arbetar aktivt med: 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal och att möta 
framtidens behov från målgrupperna. 

• Att kunna göra brukare aktiva/delaktiga då förväntningarna på välfärden ökar.  

Förvaltningen har under hösten arbetat med att ta fram en organisation som förvaltningen tror kan 
möta morgondagens utmaningar över tid med goda resultat. Arbetet har präglats av stor delaktighet i 
tillitsresans tecken där - vi tillsammans - är ledordet och nyckeln till framgång. 

Sociala omsorgsnämnden har för första gången på många år ett positivt resultat på 9,5 miljoner kronor 
vilket ger förvaltningen ett bra självförtroende inför framtiden. Samtidigt så har nämndens intäkter och 
personalkostnader påverkats positivt av covid-19 vilket gör det svårt att göra jämförelser med tidigare 
år och dra slutsatser för kommande år. 

2 Viktiga händelser under året 
• Hela 2020 har till stor del präglats av covid-19. Under våren var det stort fokus på att göra 

riskbedömningar och konsekvensanalyser på enheterna, skapa rutiner samt säkra tillgången på 
skyddsmaterial. Sociala omsorgsnämnden fattade beslut om att stänga ned insatsen daglig 
verksamhet under perioden 23 mars t.o.m. 31 augusti. Syftet med nedstängningen var att 
minska smittspridningen samt att säkra personalförsörjningen. Förvaltningsledningen 
identifierade tidigt behovet av kontinuerlig kommunikation till samtliga medarbetare för att 
löpande nå ut med uppdaterade rutiner och information i organisationen. Att selektera 
information och att nå ut med den till kärnpersonal har varit och är en utmaning. 
Smittspridningen inom förvaltningen har under hela året varit förhållandevis låg och 
förvaltningen har kunnat säkra både verksamheten och personalförsörjningen.  

• Tack vare pandemin har förvaltningen helt ställt om till att bli digital för tjänstepersoner. 
Tekniken har fungerat otroligt väl och i princip alla möten har kunnat ske digitalt. Även 
kärnpersonal har tack vare Teams-appen kunnat ha digitala möten och APT. Digitaliseringen i 
förvaltningen fortsätter under 2021.  

• Sociala omsorgsförvaltningen har under ett års tid arbetat med tillitsbaserad styrning och 
ledning genom bl.a. en pilotgrupp. I pilotgruppen har det ingått sju enhetschefer och en 
verksamhetutvecklare. Tillsammans har dem träffats regelbundet för att diskutera styrning och 
ledning i förvaltningen. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram 
olika rekommendationer på hur förvaltningen skulle kunna arbeta vidare med styrning och 
ledning. Dessa rekommendationer handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika 
yrkesprofessioner i förvaltningen, att tydliggöra roller och ansvar samt att fortsätta arbetet för 
att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap i förvaltningen. Förvaltningen kommer att 
fortsätta sin resa mot ett mer tillitsbaserat arbetssätt under kommande år.  

• 14 gruppbostäder drivs idag på entreprenad i regi av Attendo. Under året skedde en 
avtalsuppföljning och Sociala omsorgsnämnden valde att förlänga avtalet med Attendo i 
ytterligare 3 år, därefter sker ny upphandling.  

• Förvaltningen har lagt grunden för en mer systematisk uppföljning och analys. Utifrån arbetet 
med att skapa mål för förvaltningen har också ett arbete påbörjats för att säkra uppföljningen 
och analys av data. Kunskapsbaserade arbetssätt är ett viktigt stöd till medarbetare och bidrar 
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också till att bedömningarna kan bli mer likvärdiga och transparenta. Systematisk uppföljning av 
verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som nämnden är skyldig att bedriva. Att arbeta 
mer systematiskt för att utveckla och följa upp såväl insatser som arbetssätt innebär en stor 
möjlighet till förbättrad kvalitet. Kunskapsbaserade arbetssätt är viktiga stöd för medarbetare 
och brukare, och de bidrar till mer likvärdiga, jämlika, jämställda och transparenta bedömningar 
och insatser. Att ta bort sådant som inte ger bra resultat och inte baseras på bästa tillgängliga 
kunskap är både kostnadseffektivt och motverkar misslyckande och lidande för både 
medarbetare och brukare.  

• Sedan december 2020 verkställer nämnden insatser för barn- och ungdomar enligt LSS 9:8. 
Gruppbostaden har i dagsläget tre platser, två av dessa platser säljs idag till annan kommun. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Sociala omsorgsnämnden får i 
uppdrag att i nära samverkan med 
Vård- och äldrenämnden utreda 
möjligheterna att inom ramen för 
vård och omsorgsboende inrätta 
särskilda avdelningar för personer 
inom LSS. 

 Delvis 
genomfört 

Här ser förvaltningen att lokalen Skogslid på sikt 
skulle kunna utgöra en sådan gruppbostad med 
nära koppling till äldreomsorg. I Socialstyrelsens 
rekommendationer för bostad med särskild 
service (2018) beskrivs att ”undantag i fråga om 
lokaliseringen av bostad med särskild service 
bör kunna göras bland annat då det gäller 
bostäder för en mindre grupp personer, som är i 
så stort sjukvårdsbehov att det är nödvändigt att 
medicinsk vård är lätt tillgänglig”. Under 2021 
hoppas förvaltningen kunna ta fastigheten 
Skogslid i anspråk och i så fall utmana principen 
om att ha en bostad med särskild service enligt 
LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för dem 
med stora omsorgsbehov och i så fall flytta de 
brukare med störst omsorgsbehov dit. 
Sociala omsorgsförvaltningen har aktualiserat 
behovet av ombyggnation av lokalerna via en 
framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Jämställdhetsperspektivet  Genomfört Arbetet med att ge samtliga medarbetare 
utbildning i social dokumentation och 
genomförandeplaner är ett viktigt arbete på 
Sociala omsorgsförvaltningen. Under 2020 har 
alla medarbetare genomgått utbildningen och 
planering fortgår kring en fortsatt implementering 
och hur utbildningen ska ges till nya 
medarbetare. 
Genomförandeplansutbildningarna är en 
satsning för att öka medarbetarnas kompetens i 
upprättande av genomförandeplaner samt öka 
brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen 
ska också innehålla tydliga mål som tagits fram 
tillsammans med brukare. 
VIP och Schysst kompis har haft uppehåll under 
året p.g.a. pågående pandemi. 
Vid analys av beviljade insatser från 
myndighetsutövningen i början av året utifrån ett 
genusperspektiv framkommer att skillnaden av 
beviljade insatser mellan män och kvinnor är 
marginell. Vid analys dec 2020 visar siffrorna 
detsamma, skillnaden är marginell. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,9 8,4 8 10,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

42,9 51,6 27 42 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

32 42 43 34,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjuktalet i förvaltningen ligger över målvärdet. Coronapandemin verkar har haft stor effekt på 
sjukfrånvaro. Förvaltningen har följt Folkhälsomyndigheterna rekommendationer om att avhålla sig 
från jobbet om minsta tecken på förkylning m.m. har naturligtvis bidragit till de höga sjuktalen. I övrigt 
och enligt forskningen på området är orsakerna till sjukfrånvaro faktorer som förändrade attityder i 
samhället, förändrade sjukskrivningsrutiner samt konjunkturläget. Förvaltningens insatser mot höga 
sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation t.ex närvarande ledarskap, delaktighet 
och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutvecklingsarbete 
samt transparent beslutsprocess. Arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering på individnivå sker utefter 
Borås Stads rutin för rehabilitering. På enhetsnivå arbetas mer med ett preventivt och promotivt 
perspektiv genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels förebygger man med ett preventivt 
perspektiv genom att arbeta systematiskt med tillbud och arbetsskador. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämndens målvärde för 2020 på 27 årsarbetare har inte uppnåtts, utfallet för 2020 är 42 årsarbetare. 
En bedragande orsak till den höga siffran är att nämnden har under coronapandemin i beredskapssyfte 
anställt fler timavlönad personal. Vidareutveckling av bemanningsplanering av kärnverksamheten och 
vid bemanningsenheten pågår med målet att bemanna mer effektivt året om och att 
bemanningsenheten är behjälplig vid akut frånvaro. Arbetet med optimerad bemanning är 
fortsättningsvis också ett utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till att minska andelen 
timavlönad personal på förvaltningen. 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Friskvårdsbidrag är en av de förmåner Borås Stad som arbetsgivare erbjuder våra medarbetare. Att 
erbjuda friskvårdsbidrag ger en tydlig signal att vi vill underlätta för medarbetarna att utöva 
hälsofrämjande aktiviteter. Friskvårdsbidraget kan, beroende på vilken aktivitet medarbetaren utövar, 
förebygga arbetsrelaterade belastningsskador och öka den psykiska hälsan - effekter som är bra både för 
enskilda medarbetare och Borås Stad som arbetsgivare. 2020 utnyttjade 34,5% av Sociala 
omsorgsförvaltningens medarbetare friskvårdsbidraget. Information om att man som medarbetare i 
förvaltningen kan ta del av friskvårdsbidrag samt gällande regler har diskuterats på APT och finns på 
intranätet. 
 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Öka andelen medarbetare som 
anser att Sociala 
omsorgsförvaltningen är en attraktiv 
arbetsgivare 

52% 80,6% 85% 80,6% 

 Öka andel brukare som upplever 
sig delaktiga i både 
handläggningsprocessen och i 
utförandet av sina insatser 

 77,7  77,7 

 Andelen brukare som upplever ett 
bra bemötande, trygghet och 
förtroende för medarbetare på 
Sociala omsorgsförvaltningen ska 
öka. 

 71,3  71,3 

Öka andelen medarbetare som anser att Sociala omsorgsförvaltningen är en 
attraktiv arbetsgivare 
Statistikuppgift är hämtad från 2019 års medarbetarenkät. Målvärde på 80 % har uppnåtts. Den stora 
skillnaden i jämförelse med tidigare år beror på att förvaltningen under 2019 medarbetarenkät har 
räknat med de som intog en neutral inställning till denna fråga. Förutom det har förvaltningen arbetat 
med ett antal sen tidigare identifierade förbättringsområde inom mål och uppföljning. Enhetschefer fick 
i uppdrag att arbetare vidare med att utforma enhetsspecifika mål som har implementeras på alla 
arbetsplatser. Långsiktiga insatser i form av arbetsgivarvarumärke, handlingsplan för arbetsmiljöarbete, 
kompetensförsörjningsplan, hälsofrämjande ledarskap kommer också att intensifieras. 
 

Öka andel brukare som upplever sig delaktiga i både handläggningsprocessen 
och i utförandet av sina insatser 
Att brukare känner sig delaktiga i utförandet av sina insatser handlar om att få vara delaktiga i 
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utredningsprocessen, planeringen och utformningen av de insatser man beviljats. Alla brukare kan vara 
delaktiga utifrån sina olika förutsättningar och utifrån personens funktionsnivå. 
 
Strategi: Under handläggningsprocessen ska brukaren vara delaktig och den enskildes synpunkter ska 
beaktas. Brukaren ska få information om processen samt vad beslutet innebär. Viktigt att handläggaren 
använder tolk/ tecken/ kommunikationsverktyg vid behov så barnet/den vuxna ska ha en chans att 
förstå processen. Att hitta metoder för att mäta delaktigheten pågår. 
 
Metod: 
-Arbeta fram metoder/ underlag för att mäta samt öka andel brukare som upplever sig delaktiga i 
handläggningsprocessen, utformas under 2021. 
-Delaktiga i utformningen av genomförandeplanen 
-Delaktiga i att bestämma om sådant som är viktigt för brukaren 
-Uppföljning av brukares upplevda delaktighet mäts årligen i brukarenkäten utformad av SKR. 
 

Andelen brukare som upplever ett bra bemötande, trygghet och förtroende för 
medarbetare på Sociala omsorgsförvaltningen ska öka. 
Att brukare känner sig trygga med personalen på förvaltningen handlar om kontinuitet av personal, att 
personal kan kommunicera med varje enskild brukare, att brukare både ska känna sig sedda och 
förstådda av den personal som är ansvarig. 
 
Strategi: Att förvaltningen arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärket för att behålla kompetent personal 
inom förvaltningen. På så sätt minskar man personalomsättningen och arbetar för att hålla sjuktalen 
låga, vilket ökar kontinuiteten för brukarna. Förvaltningen behöver vidare arbeta med 
kompetensutveckling av personal för att stärka metoder för kommunikation samt lyfta vikten av ett 
gott bemötande. 
 
Metod: 
-Satsa på kompetensutveckling 
-Tydliggöra vikten av kommunikation och olika metoder för kommunikation 
-Uppföljning av brukares upplevda trygghet mäts årligen i brukarenkäten utformad av SKR 

3.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kärragården  Ej genomfört Kärragården var stängt sommaren 2020 till följd 
av pandemin.  

Avtalsuppföljning kring 
entreprenadboenden 

 Genomfört Arbetet med uppföljning av verksamheten pågår 
enligt plan och rapporterades i november. 
Rapporten låg till grund för att Sociala 
omsorgsnämnden fattade beslut om att förlänga 
avtalet med Attendo med 3 år.  

Utredning Husbonden  Delvis 
genomfört 

Förvaltningsjurist och förvaltningscontroller har 
en pågående dialog med Husbonden för att 
komma till stånd med ett nytt avtal under 2021. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 6 545 7 807 3 747 13 179 9 432 

Avgifter och övriga 
intäkter 101 845 97 608 101 886 97 576 -4 310 

Summa intäkter 108 390 105 415 105 633 110 755 5 122 

Personal -443 076 -462 113 -476 045 -472 025 4 020 

Lokaler -19 393 -19 624 -19 859 -20 005 -146 

Material och tjänster -288 373 -301 019 -302 018 -308 518 -6 500 

Kapitalkostnader -1 169 -1 061 -909 -902 7 

Summa kostnader -752 011 -783 817 -798 831 -801 450 -2 619 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad -643 621 -678 402 -700 200 -690 695 9 505 

Kommunbidrag 626 700 657 275 700 200 700 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -16 921 -21 127 0 9 505 9 505 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -16 921 -21 127 0 9 505 9 505 

Ackumulerat resultat -5 415 -11 792 -11 792 -2 287 9 505 

I bokslut 2019 kompenserades nämnden för ökade kostnader till följd av ökat antal timmar personlig assistans enligt LSS (10 950 tkr) samt 
för överförda brukare från VÄN (3 800 tkr) vilket gav ett ackumulerat resultat på -11 792 tkr. 

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på 9 505 tkr för 2020, vilket motsvarar 1,4% av 
budgetramen. Nämndens intäkter och personalkostnader har påverkats positivt av covid-19 vilket gör 
det svårt att göra jämförelser med tidigare år och dra slutsatser för kommande år. 

Nämnden begär kompensation i årets bokslut för ökade volymtimmar personlig assistans enligt LSS 
jämfört med volymtimmar 2019 (6 760 tkr) samt för årets kostnader för överförda brukare från Vård- 
och äldrenämnden (1 700 tkr). Totalt begär nämnden kompensation från Kommunstyrelsen med 
8 460 tkr. 

Intäkter 

En positiv avvikelse för intäkterna med 5 122 tkr kommer främst från ett statsbidrag för merkostnader 
till följd av covid-19 samt statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt 
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hälso-och sjukvård för nyanlända. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna har ett överskott på 4 020 tkr jämfört med budget. Nämnden har fått budget för 
boenden som inte har öppnat än, ett boende som öppnade senare än planerat samt för verksamhet 
(aktiveringspedagoger) som inte har startat under 2020 vilket tillsammans ger en positiv avvikelse av 
personalkostnaderna med 4 700 tkr. Inom centrala stödfunktioner har det varit vakanta tjänster och 
tjänstledigheter del av året. Stängning av daglig verksamhet medförde att personalen arbetade inom 
övriga verksamheter och därmed minskade vikariekostnaderna. Färre insatser inom några områden 
under året, bl a kontaktperson och boendestöd, eftersom brukare tackat nej till insatsen p.g.a. oro för 
att smittas av covid-19 vilket har medfört lägre personalkostnader. 

Material och tjänster 

Material och tjänster har ett underskott på -6 500 tkr jämfört med budget och består av ett antal 
negativa och positiva poster som avviker från budget där de största avvikelserna avser: 

Externa placeringar i andra kommuner har en negativ budgetavvikelse på -2 850 tkr. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON 
fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. Kostnaderna 
har för 2020 varit betydligt lägre än för 2019 vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. 
Nämnden begär kompensation i årets bokslut för 2020 års kostnader som uppgår till 1 700 tkr. 

Ett ökat antal timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med antal timmar 2019 ger en negativ 
budgetavvikelse på -8 605 tkr. Beviljade timmar avseende merkostnader förknippade med covid-19 har 
kompenserats med statsbidrag på 1 845 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med 2019 uppgår till 
6 760 tkr. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan inte påverkas. Nämnden begär kompensation i 
årets bokslut med 6 760 tkr. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 585 91 0 254 254 

Kostnader -27 865 -32 677 -29 599 -27 110 2 489 

Resultat -27 280 -32 586 -29 599 -26 856 2 743 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 455 -1 512 -1 594 -1 297 297 

Resultat -1 455 -1 512 -1 594 -1 297 297 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkter 3 262 2 257 902 1 929 1 027 

Kostnader -38 058 -47 303 -17 515 -18 042 -527 

Resultat -34 796 -45 046 -16 613 -16 113 500 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkter 5 657 5 721 6 781 7 190 409 

Kostnader -81 261 -83 947 -93 369 -96 333 -2 964 

Resultat -75 604 -78 226 -86 588 -89 143 -2 555 

Insatser enl LSS och 
SFB      

Intäkter 98 117 98 038 96 378 100 084 3 706 

Kostnader -597 090 -613 910 -649 175 -651 949 -2 774 

Resultat -498 973 -515 872 -552 797 -551 865 932 

Övrig vård och omsorg      

Intäkter 2 068 2 035 1 572 1 450 -122 

Kostnader -7 581 -7 182 -7 579 -6 871 708 

Resultat -5 513 -5 147 -6 007 -5 421 586 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -7 002 0 7 002 

Resultat 0 0 -7 002 0 7 002 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 109 689 108 142 105 633 110 907 5 274 

Kostnader -753 310 -786 531 -805 833 -801 602 4 231 

Resultat -643 621 -678 389 -700 200 -690 695 9 505 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Central administration har en budgetavvikelse för året på 2 743 tkr. Avvikelsen beror till största delen 
på tjänster som varit vakanta del av året samt tjänstledigheter som inte har ersatts med vikarier. 

Analys av verksamheten 

Uppgiften är att stödja nämnden och verksamheterna med att uppnå satta mål och följa beslutade 
riktlinjer. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Inom verksamheten politisk verksamhet redovisas kostnader för arvoden och övriga 
sammanträdeskostnader samt nämndsekreterare. 

Budgetavvikelse 

Politisk verksamhet har en budgetavvikelse för året på 297 tkr. 

Analys av verksamheten 

Under året har nämnden haft 13 st sammanträden. Nämnden har ett uppdrag att ansvara för ett lokalt 
funktionshinderråd. Som en följd av covid-19 har funktionshinderrådet endast genomfört ett möte 
2020. 

4.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt 
boende. Insatserna som redovisas i det här avsnittet är boendestöd och hemtjänst. 

Budgetavvikelse 

Vård och omsorg i ordinärt boende har en budgetavvikelse för året på 500 tkr. Boendestöd har färre 
utförda timmar än budgeterat vilket medför ett överskott på 1 700 tkr. Inom verksamheten finns även 
övriga små diverse plusposter. Ett underskott på -1 700 tkr avseende köp av hemtjänst för personer 
med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL. För dessa insatser gjordes det till 
2019 en förändrad gränsdragning mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden. 
Sociala omsorgsnämnden fick ingen budget för de överflyttade brukarna. Kostnaderna har för 2020 
varit betydligt lägre än för 2019 vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. 

Analys av verksamheten  

Hemtjänst 

Sociala omsorgsnämnden beslutar om insatser enligt SoL, exempelvis hemtjänst och trygghetslarm. 
Utförare av de beslutade insatserna är Vård- och äldreförvaltningen samt privata utförare enligt 
valfrihetssystemet (LOV). Vård- och äldrenämnden debiterar Sociala omsorgsnämnden för utförda 
insatser. Antalet personer inom målgruppen ökar då 65-års gränsen är borttagen och brukarna finns 
kvar inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Boendestöd 

Analys av pandemins effekter för 2020 har inte genomförts. Dock kan det inte ses några större 
förändringar i form av ökat behov av stöd. Sedan kvartal tre har det varit ett ökat inflöde av nya 
brukare inom område socialpsykiatri. Det har under året funnits tecken på en ökad oro för att drabbas 
av covid-19 vilket i en del fall har inneburit att brukarna har avbokat insatser för att minska sociala 
kontakter. Verksamheten har i många fall behövt tänka nytt och i möjligaste mån, i dialog med 
brukaren, genomföra insatsen i annan form t ex digitalt. Sett ur ett brukarperspektiv är det i dagsläget 
svårt att säga vilka konsekvenser detta får för brukarna i framtiden. Troligt är att psykiskt mående 
påverkas negativt och flera brukare kan komma att ansöka om utökade insatser framåt. 

Enhetschef tillsammans med medarbetare arbetar aktivt med framtagen åtgärdsplan för en budget i 
balans. Antalet vikarier i verksamheten har minskat till följd av en ökad samplanering med framförallt 
LSS-teamet. Strategiskt viktiga åtgärder är fortsatt att arbeta med att minska ohälsan/sjukfrånvaron, 
minska kostnaderna för vikarier genom effektivare samplanering samt fortsätta arbetet med 
personalanpassningar som pågått sedan förra året. Den utökning av stödpedagogresurser som 
genomförts under året har gett effekt genom mer kvalitativa genomförandeplaner samt att planerade 
insatser i större utsträckning utgår från brukarnas behov utifrån identifierade livsområden enligt modell 
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IBIC. 

Nämndens uppdrag att arbeta med hemmaplanslösningar och att minska kostnader för köp av externa 
platser kräver att det satsas på kompetensutveckling inom boendestöd. Främst inom området 
socialpsykiatri, samsjuklighet, komplex vård och psykiatriska diagnoser. 

4.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

Budgetavvikelse 

Vård och omsorg i särskilt boende har en budgetavvikelser för året på -2 555 tkr. Externa placeringar 
inom socialpsykiatrin har ett underskott på -5 200 tkr medan egna gruppbostäder har ett litet överskott 
till följd av en under året såld plats till annan kommun. Inom verksamheten finns även övriga små 
diverse plusposter. Ett överskott på 1 500 tkr från budget till aktiveringspedagoger. Nämnden hade för 
avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa men rekryteringen har 
flyttats fram p.g.a. covid-19. Budget för aktiveringspedagoger ska tillhöra verksamhet övrig vård och 
omsorg och flyttas dit 2021. 

Analys av verksamheten  

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Arbetet med optimerad bemanning och samplanering har under 2020 gett önskvärd effekt och området 
som helhet redovisar en budget i balans. Strategiskt viktiga områden att arbeta med under 2021 är att 
komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron som redovisas inom området. En tydlig tendens är att 
brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov på sikt kan komma att kräva en högre personaltäthet. Ytterligare anpassningar av 
personalresurser i verksamheten kan innebära en försämrad kvalitet och att brukarnas behov inte fullt 
ut kan tillgodoses. 

För att öka möjligheten till hemmaplanslösningar och minskade kostnader för köp av externa 
placeringar finns det ett stort behov av att frigöra platser på våra gruppbostäder. Brukare som t ex på 
grund av hög ålder, demenssjukdom och där personen får ett större och mer omfattande 
omvårdnadsbehov ska motiveras att söka vård- och omsorgsboende. Brukarnas allt mer komplexa 
behov, psykisk ohälsa parallellt med funktionsnedsättning och även samsjuklighet i varierande grad 
kräver stora satsningar och ekonomiska resurser för att ge medarbetarna den kompetensutveckling de 
är i behov av. 

Hälso- och sjukvårdsinsats 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Myndighetsutövning 

Beslut om bostad med särskild service genom externa placeringar sker när behovet inte kan verkställas i 
egen regi. Handläggare inom myndighetsutövningen eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra 
insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. 
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Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom 
socialpsykiatrin som p.g.a. ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn. I dessa 
fall finns behov av rörlighet från boende inom socialpsykiatrin till vård- och omsorgsboende inom 
Vård- och äldreförvaltningen. 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande 
arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt HSV. Hemmaplanslösningar i form av 
stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även 
bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med att externt 
placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hemkommunen fortsätter 
under 2021. 

4.3.5 Insatser enl LSS och SFB 

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, avlösarservice, kontaktperson, ledsagarservice, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

Budgetavvikelse 

Insatser enligt LSS och SFB har en budgetavvikelse för året på 932 tkr. Två stycken planerade 
gruppbostäder som inte öppnat under 2020 samt försenad öppning av boende för barn och ungdomar 
ger ett överskott på 3 700 tkr. 

Under sommaren bedrevs ingen verksamhet på Kärragården (+600 tkr). 

Högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat avseende ersättning för stödinsatser samt hälso-och 
sjukvård för nyanlända (+2 800 tkr). En post som är svår att budgetera och prognostisera eftersom den 
varierar mellan åren. 

Ett ökat antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med antal beviljade timmar 2019 
ger en negativ budgetavvikelse på -8 605 tkr. Beviljade timmar avseende merkostnader förknippade 
med covid-19 har kompenserats med statsbidrag på 1 845 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med 
2019 uppgår till 6 760 tkr. 

Externa placeringar i andra kommuner har ett överskott på 2 600 tkr. 

Verkställigheten av personlig assistans inklusive LSS-team har ett underskott på - 2 900 tkr. 

Kostnaden för habiliteringsersättning som utbetalas vid deltagande i daglig verksamhet var högre än 
budgeterat (-550 tkr). Under året har brukare som stannat hemma p.g.a. oro för covid-19 fått behålla 
sin habiliteringsersättning och därmed har det varit färre sjukavdrag från habiliteringsersättningen. 

Avlösarservice, kontaktperson och ledsagarservice samt korttidsverksamhet i egen regi har ett överskott 
på 3 000 tkr. Verkställighet av daglig verksamhet har ett överskott på 750 tkr. Överskotten är till största 
del hänförliga till pandemin. 

Grupp- och servicebostäder i egen regi har ett underskott med -2 000 tkr och som jämförelse 
redovisades det ett underskott 2019 med -7 000 tkr. I årets underskott ingår en förvaltningsintern 
overheadkostnad på köp från bemanningspoolen, en kostnad som under 2019 inte redovisades på 
samma sätt. Verksamheten har fått en budgetförstärkning med 1 300 tkr till 2020. En del av ett 
förbättrat resultat är förknippat med covid-19. Under perioden när daglig verksamhet var stängd 
arbetade personalen från daglig verksamhet i grupp- och servicebostäderna. Enheter som har haft 
ökade merkostnader som en följd av covid-19 har fått statsbidrag för detta. Många enheter har under 
året förbättrat sin personalplanering genom samplanering mellan enheter och därigenom fått till ett 
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effektivare nyttjande av personella resurser. 

Analys av verksamheten 

Bostad med särskild service för vuxna 

Gruppbostäder 

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar 
som kräver ökade vård- och omsorgsinsatser. Under 2020 har detta framförallt inneburit att 
gruppbostäder med vaken natt blivit fler samt ett ökat bemanningsbehov även dagtid. I och med en 
längre överlevnad är det framförallt demenssjukdomarna som ökar vilket ställer ett annat krav på 
kompetens och ett förändrat arbetssätt för medarbetarna. Antalet brukare som uppnått pensionsålder 
och därmed inte deltar i daglig verksamhet växer vilket också innebär en ökad bemanning dagtid på 
våra gruppbostäder. 

Arbete pågår med att samplanera inom gruppbostäderna men fortfarande finns utmaningar att få ut all 
personaltid då behovet är kortare än passens längd enligt kollektivavtal, framförallt på morgonen. Det 
finns många vakanta helgpass som boendesektion inte kan schemalägga på befintlig personal och 
samplanering behövs med annat område där personal kan arbeta helger på gruppbostäderna och 
schemaläggas på sitt område för att få ut sina vardagstider. Under hösten 2020 startade området upp en 
pilot med sex gruppbostäder för att påskynda arbetet med optimerad bemanning/samplanering. 

Servicebostäder 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
omfattande behov av stöd. En tydlig trend är att lediga lägenheter som är placerade långt från 
servicebostadens baslägenhet har blivit svårare att hyra ut. Ökande ålder och mer komplexa omsorgs- 
och vårdbehov innebär för medarbetarna ett behov av förändrat arbetssätt. En ökande ålder innebär att 
fler personer idag inte har någon daglig verksamhet utan är hemma i sin bostad hela dagarna vilket då 
innebär en ökad bemanning dagtid. 

Översyn av personalresurser pågår på samtliga enheter men ytterligare anpassningar är svåra att 
genomföra på grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss 
grundbemanning som inte kan understigas. 

Bostad med särskild service för barn och unga 

Sedan december 2020 verkställer nämnden insatser för barn- och ungdomar enligt LSS 9:8. 
Gruppbostaden har i dagsläget tre platser och två av dessa platser säljs idag till annan kommun. 

Personlig assistans inkl LSS-team 

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 
högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga 
behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har 
rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan när de 
grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt 
för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för tillfällig utökning av 
assistanstimmar och kostnaderna för sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

Brukarna har fått mer komplexa vård- och omsorgsbehov vilket ställer krav på både verksamhet och 
medarbetare att anpassa och utveckla stödet till brukarna. Medarbetare har även behov av fortsatt 
kompetensutveckling, 

Det är en utmaning att få följsamhet till det lokala kollektivavtalet och medarbetares rätt till 
heltidsanställning utan att det ger en merkostnad. Det lokala kollektivavtalet säger inga delade turer, 
begränsningar i långa och korta turer, arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling och fler 
semesterdagar per anställd inom ramen för den ersättningsnivå som finns till förfogande. 

Hos brukare med komplexa funktionsnedsättningar där det krävs specialkunskaper för att säkra kvalitén 
i mötet med den enskilde brukaren krävs långa bredvidgångar vilket leder till höga kostnader. 
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Under året har fortbildning i genomförandeplaner fortsatt. Fokus är på upprättande samt uppföljning 
av genomförandeplan, arbetsplan och den enskildes pärm. Insatserna ska tillgodose brukarens behov 
utifrån aktuella livsområden (IBIC), att brukaren är delaktig i sin egen genomförandeplan samt att 
planen innehåller mätbara mål. 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån 
kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är 
minimal på grund av att det inte utgår ersättning för den kringtid som uppstår mellan insatser. 

Daglig verksamhet 

För att anpassa verksamheten till LOV (Lagen om valfrihet) har nämnden genomfört anpassningar i 
verksamheterna samt genom att minska antalet enheter. Deltagare har erbjudits platser i övrig befintlig 
verksamhet vilket leder till förtätning av antal deltagare per enhet. Detta kan leda till ökad risk för hot- 
och våldssituationer i våra verksamheter. 

Samordning av personalbemanning är ett pågående arbete och fortgår dagligen för att optimera 
bemanning och resursanvändning. 

En ny generations deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att 
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter. Behoven är mer komplexa hos den 
enskilde deltagaren och detta kräver ökad kompetens hos medarbetarna för att kunna möta deltagaren 
på ett professionellt sätt samt att utveckla en kvalitativ verksamhet. Översynen fortsätter kontinuerligt 
om möjlighet till utveckling kan vara att slå ihop mindre enheter och en kartläggning av befintlig 
verksamhet pågår. En översyn visar att flera lokaler inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön 
för både deltagare och personal inte är optimal. 

Övriga insatser enligt LSS 

AKL (avlösning, kontaktperson, ledsagning) inklusive stödfamilj är områden som de senaste åren varit 
svårt att rekrytera till. Under 2020 utifrån rådande pandemi har framförallt insatsen kontaktperson varit 
svår att verkställa med anledning av att brukarna tackar nej/pausar insatsen med oro och rädsla för att 
smittas av covid-19. Korttidsvistelse enligt LSS har sedan ett par år tillbaka haft en minskad efterfrågan 
men som under 2020 ser ut att ha vänt och fr.o.m. hösten har det varit ett ökat inflöde av antalet 
brukare som ansöker om insatsen. Det har också noterats att de som idag ansöker om korttidsvistelse 
har en svårare funktionsnedsättning och komplexare behov av stöd. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna p.g.a. ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård. 

Myndighetsutövning 

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas av aktuell rättspraxis och aktuella domar, beslut om 
eventuellt dubbla insatser som t ex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. Det 
pågår tätare uppföljningar av beslut, rutiner som har upprättats följs upp månadsvis av enhetschef vilket 
har resulterat i tydligare prövning av goda levnadsvillkor. 
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4.3.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Budgetavvikelse 

Övrig vård och omsorg för äldre och funktionshindrade har en budgetavvikelse för året på 586 tkr. 
Flertalet enheter inom daglig sysselsättning har varit stängda del av året som en följd av covid-19 vilket 
medfört en positiv budgetavvikelse. Budgetavvikelsen från aktiveringspedagoger för 2020 finns under 
verksamhet vård och omsorg i särskilt boende. Aktiveringspedagoger ska tillhöra verksamheten övrig 
vård och omsorg och flyttas därför hit till 2021. 

Analys av verksamheten 

Aktiveringspedagoger 

Nämnden hade för avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa 
men rekryteringen har flyttats fram p.g.a. covid-19. Målsättningen är att dessa ska rekryteras under 
2021. Uppdraget är att skapa innehåll och aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning för 
att bryta isoleringen för målgruppen. Målgruppen har behov av stödjande nätverk som tror på deras 
förmåga samt aktiviteter som det finns evidens för och som leder till ökad delaktighet i samhället och 
på arbetsmarknaden. 

Träffpunkt Berggården 

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att 
motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka 
Berggården krävs inget biståndsbeslut. 

Daglig sysselsättning 

Daglig sysselsättning är integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
deltagare från båda verksamheterna. Inom verksamheterna Solvarvsgatan, Fontänen och Jobb Resurs 
verkställs deltagare med SoL-beslut. Jobb Resurs verkställer även LSS och verksamheten består av 
ca 75% LSS (daglig verksamhet). 

4.4 Verksamheten 2020 
En utmaning för nämnden är att under 2020 hitta en bemanningsmodell som hanterar borttagandet av 
delade turer samt korta och långa arbetspass. Detta ska utformas så att det stärker nämnden som en 
attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet för berörda brukare. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg 
inom barn- och omsorgsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet får 
provanställning. Sociala omsorgsförvaltningen har ett stort behov av att anställa personal med adekvat 
utbildning. Alla med adekvat utbildning som söker arbete på Sociala omsorgsförvaltningen får en 
anställning. Provanställning förekommer i undantagsfall. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
Sociala omsorgsförvaltningen genomför regelbundet kvalitetskontroller hos upphandlade verksamheter. 

Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. Verksamheten var dock stängd under sommaren 2020 
p.g.a. pågående pandemi. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
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implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 

Nämnden ska arbeta med ett rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med att ge samtliga medarbetare utbildning i social dokumentation och genomförandeplaner är 
ett viktigt arbete på Sociala omsorgsförvaltningen. Under 2020 har alla medarbetare genomgått 
utbildningen och planering fortgår kring en fortsatt implementering och hur utbildningen ska ges till 
nya medarbetare. 

Genomförandeplansutbildningarna är en satsning för att öka medarbetarnas kompetens i upprättande 
av genomförandeplaner samt öka brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen ska också innehålla 
tydliga mål som tagits fram tillsammans med brukare. 

VIP och Schysst kompis har haft uppehåll under året p.g.a. pågående pandemi. 

Vid analys av beviljade insatser från myndighetsutövningen i början av året utifrån ett genusperspektiv 
framkommer att skillnaden av beviljade insatser mellan män och kvinnor är marginell. Vid analys dec 
2020 visar siffrorna detsamma, skillnaden är marginell. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Förvaltningsledningen har tillsammans med fackliga representanter och hälso- och 
sjukvårdsorganisationen haft regelbundna avstämningsmöten kring covid-19. På mötena har såväl 
förvaltningens situation som aktuell smittskyddsinformation diskuterats för att ta fram underlag inför 
de beslut som förvaltningsledningen behövt fatta. Under våren var det stort fokus på att göra 
riskbedömningar och konsekvensanalyser på enheterna, skapa rutiner samt säkra tillgången på 
skyddsmaterial. Förvaltningsledningen identifierade tidigt behovet av kontinuerlig kommunikation till 
samtliga medarbetare för att löpande nå ut med uppdaterade rutiner och information i organisationen. 
Att selektera information och att nå ut med den till kärnpersonal har varit och är en utmaning. 
Förvaltningsledningen har haft regelbundna möten där enhetschefer informerats om nuläget och haft 
möjlighet att ställa frågor om förvaltningsledningens arbete relaterat till covid-19. För att öka 
kunskapen om basala hygienrutiner i förvaltningen med syfte att minska smittspridningen genomfördes 
vårdhygiensutbildningar till vissa ombud på enheterna. 

Nämnden beslutade tidigt att stänga den dagliga verksamheten, detta primärt utifrån två perspektiv, för 
det första för att minimera smittspridning och för det andra att säkerställa personalförsörjningen i 
verksamheten. Genom att stänga daglig verksamhet frigjorde förvaltningen ca 70 årsarbetare som 
kunde ställa om och arbeta ute på förvaltningens boenden. Daglig verksamhet var stängd mellan 23 
mars t.o.m. 31 augusti. 

Nämnden verkställde till stor del insatsen daglig verksamhet inom ramen för brukarens boende. 
Stängningen medförde ökade kostnader inom myndighetsutövning för bl. a. utökad personlig assistans 
och inom gruppbostäder krävdes det en ökad bemanning. Brukare som berörts av stängningen har 
påverkats i olika grad och nämnden har mottagit flera synpunkter kring att verksamheter har varit 
stängda. 

Enheter som har haft brukare som varit smittade eller misstänkt smittade av covid-19 har haft 
merkostnader för utökad bemanning. 

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer så var personal ute i verksamheterna hemma och 
sjuka vid allra minsta förkylningssymptom. I verksamheten behöver oftast personalen ersättas med en 
vikarie. Sjuklönekostnad hänförlig till detta har under mars täckts av statsbidraget. 
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Under våren tillkom ett statsbidrag med syfte att ekonomiskt stödja regioners och kommuners 
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvård samt 
socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 
Statsbidraget gällde för merkostnader i perioden 1 februari-30 november 2020. Nämnden har därmed 
fått ersättning för de merkostnader som har uppstått under året. Kostnaden för inköp av 
skyddsmaterial finns centralt i kommunen. 

Nämnden har haft en ökad kostnad för habiliteringsersättningen under året. Deltagare har fått behålla 
sin ersättning vid frånvaro på grund av oro samt vid uppvisade symptom. Under tiden som daglig 
verksamhet var stängd fick deltagare behålla sin ersättning. Samtidigt har nämnden haft en minskad 
kostnad med motsvarande belopp för Kärrgården där det inte bedrevs någon verksamhet under 
sommaren. 

Överskottet i några av nämndens verksamheter är ett följd av pandemin, där det bl.a. inom boendestöd 
och kontaktpersoner har utförts färre insatser, ett överskott inom daglig verksamhet och daglig 
sysselsättning hänförligt till att verksamheten var stängd del av året. Personalen från daglig verksamhet 
arbetade i andra verksamheter under stängning med minskade vikariekostnader som följd. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 6 400 

Merkostnader som finansierats av statsbidrag -6 400 

Habiliteringsersättning -600 

Kärragården 600 

Positiv ekonomisk effekt till följd av covid-19 8 000 

Summa 8 000 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Sociala omsorgsnämnden har en funktionshinderkonsulent anställd med uppgift att revidera och följa 
upp ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle”. Syftet med handlingsplanen är att driva arbetet med 
tillgänglighet framåt i de olika förvaltningarna. 

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet och den gällande handlingsplanen för ett tillgängligt 
samhälle inleddes i slutet av året en utvärdering av programmet. Resultatet av utvärderingen presenteras 
under 2021. 

Nämnden tog också under 2020 initiativ till att arbeta tillsammans med funktionshinderföreningar för 
att ta fram ett förslag till hur förvaltningarna ska arbeta vidare efter 2020 med handlingsplanen. 

Nämnden har inom ramen för uppdraget genomfört workshops med stadens presidier och 
förvaltningar för att sprida kunskap kring tillgänglighet. Nämnden har även påbörjat arbete och 
diskussion tillsammans med funktionshinderföreningarna för att fortsätta samordningen av 
tillgänglighetsutbildning efter 2020. 

I samarbetsuppdraget ingår även att sprida information om tillgänglighetsarbetet lokalt, nationellt och 
internationellt. Nedan följer exempel på vad som genomförts under 2020: 

• Involverats i revideringen av handbok för evenemang och möten i Borås tillsammans med 
Borås TME (Turism Möten och Evenemang). 

• Funktionshinderkonsulenten har deltagit i funktionsrätt Borås ordförandemöte 
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• Deltagit i planeringsgruppen för Funkisfestivalen tillsammans med Kulturförvaltningen. 
• Stöttat arbetet kring lättläst information, bland annat på kommunens hemsida. 
• Skapat informationskanal till tillgänglighetsombud i staden på intranätet. 
• Deltagit i arbetsgrupp – Äldre och funktionsnedsättning, Mänskliga rättigheter nätverk, 

Rättighetsmånad, Funkisfestivalen, Tillgänglighetsanpassade dokument, Tillgänglighetsnätverk 
Västra Götaland 

• Fortsatt vara kontaktperson till Följa med kortet. 
• Fortsätter med rådgivande funktion gällande kognitiv tillgänglighet till alla förvaltningar och 

bolag genom att t.ex. vara med i olika arbetsgrupper. 
• Arbeta fram stödmaterial till alla förvaltningar kring tillgänglighet i form av en digital utbildning 

i hur man tillgänglighetsanpassar dokument. 
• Fortsätter samarbetet med Tillgänglighetskonsulenten, Lokal Försörjnings förvaltningen i 

tillgänglighetsfrågor. 
• Fortsätter delta i möte med Svenska Institutet för Standarder (SiS) samt Internationella 

Standard organisationer (ISO). 
• Arbete med ungdomsstrateg att anpassa LUPP enkät till ungdomar med funktionsnedsättning. 
• Samordna ett Internationellt samarbete tillsammans med Lokal Försörjningsförvaltningens 

nämnd. 
• Samordna möte med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, VGR och andra aktörer 

för att diskutera hur vi kan tillgängliggöra information till unga med funktionsnedsättning. 
• Fortsatt samarbete med funktionshinderföreningar. 
• Nationellt deltar funktionshinderkonsulenten tillsammans med tillgänglighetskonsulenten i 

tillgänglighetsnätverk Västra Götaland och konferenser/workshop som samordnas av 
Länsstyrelsen. 

• Leda internationellt samarbetsprojekt med Vracar 

  

7 Verksamhetsmått 

7.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

7.1.1 Övergripande 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med LSS-beslut 

914 933 1 010 943 
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7.1.2 Personlig assistans 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
LSS 

71 80 62 63 

Kommentar Fr.o.m. 2020 är definitionen förändrad till genomsnitt av antal verkställda beslut per månad 
under året. Tidigare års definition är antal unika beslut. Jämförande antal för 2019 = 58 st resp. för 2018 = 
56 st 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
SFB 

185 184 185 174 

Kommentar Fr.o.m. 2020 är definitionen förändrad till genomsnitt av antal brukare per månad under året. 
Tidigare års definition är antal unika brukare. Jämförande antal för 2019 = 177 st resp. för 2018 = 177 st 

Antal beviljade 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

165 926 171 351 166 133 208 523 

Antal utförda 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

152 455 151 066 166 133 190 518 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med 
personlig assistans 
enligt LSS och 
SFB 

416 676 410 297 407 393 517 477 

Kommentar Fr.o.m. 2020är definitionen förändrad till kostnad dividerad med genomsnitt av antal 
personer per månad under året. Tidigare års definition är dividerat med antal unika personer. Jämförande 
kostnad för 2019 = 460 929 kr/person resp. för 2018 = 456 807 kr/person 

7.1.3 Daglig verksamhet 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beslut om 
daglig verksamhet 

457 470 480 477 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser enligt LOV 

100 107 95 92 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser (ej LOV) 

18 21 17 14 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med daglig 
verksamhet 

144 943 139 688 141 098 142 160 

7.1.4 Korttidsvistelse 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beslut om 
korttidsvistelse 

118 93 100 143 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med 
korttidsvistelse 

152 059 168 550 152 596 90 050 

Kommentar Genomsnittlig kostnad per person är beräknad utifrån antal personer med beslut om 
korttidsvistelse och inte för antal personer med verkställda beslut. Under 2020 har färre personer varit på 
korttidsvistelse p.g.a. pandemin. 

7.1.5 Bostad med särskild service 

7.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antalet personer 
med verkställda 
beslut om boende 

332 347 355 338 

-- varav antal 
personer med 
externt köpta 
platser (ej LOV) 

14 13 15 20 

Antal tillgängliga 
lägenheter i LSS-
boenden 

314 314 336 319 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med 
boende 

771 963 802 766 752 352 843 956 
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7.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

7.2.1 Övergripande 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beviljade 
insatser 

629 610 450 531 

7.2.2 Bostad med särskild service 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med särskilt 
boende 

91 93 92 100 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser 

17 28 17 40 

Kommentar Antal köpta platser avser inte helårsplatser utan antal som har varit externplacerade någon 
del av året. 10 platser har avslutats under året. 

7.2.3 Insatser i ordinärt boende 

7.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med boendestöd 

360 356 400 285 

Antal utförda 
timmar 
boendestöd 

16 994 16 216 18 300 14 981 
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7.2.4 Sysselsättning enligt SoL 

7.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med sysselsättning 
enligt SoL 

102 103 100 89 

7.2.5 Övrigt 

7.2.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med trygghetslarm 

89 94 150 75 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Överföring anslag från 2019 269  269 

Backhagsvägen LSS 500  500 

Färgaregatan LSS 500  500 

Sörmarksliden LSS 500  500 

Våglängdsgatan LSS 500  500 

Summa 2 269  2 269 

Analys 
Gruppbostäderna beräknas vara klara under 2021 och senare, investeringsmedlen har därför inte 
använts under 2020. Sociala omsorgsnämnden begär därför hos Kommunstyrelsen att återstående 
investeringsmedel för ännu ej påbörjade gruppbostäder får överföras till 2021 (2 000 tkr). 
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